 Entegrasyon için imkanları daha da
iyileştirmek
(dil, okul, mesleki ve sosyal entegrasyon)
 Şans haklarını arttırmak
 Genç göçmenlerin sosyal, medeni ve
siyaset hayatına katılmalarını arttırmak

Biz buradayız
Haidplatz

Ludwigstraße

Arnulfsplatz

Danışma şu dillerde mümkin:






Rusca
Ingilizce
Fransızca
Sirpca, Hırvatca
Ispanyolca

Danışmanlar
Herr Uwe Jentzsch
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Frau Ottilie Zierhut-Baisl
Tel: 0941 / 5 85 53-31
ottilie.zierhut-baisl@jugendwerkstattregensburg.de

Jugendwerkstatt

Glockengasse

JMD´nin amaçları:

Bismarckplatz
Gesandtenstaße

Arnulfsplatz:
Bismarckplatz:
Haidplatz:

Linie 1, 2, 4, 6, 11, 17
Linie 2, 13
Altstadtbus

Jugendwerkstatt Regensburg e. V.
Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.
(0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55
E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

MigrationsDienst
Genç göçmenler için hizmet
Tekliflerimiz:
DANIŞMA - REFAKAT - TAHSIL

Herr Jürgen Wagner
Tel: 0941 / 5 85 53 23
juergen.wagner@jugendwerkstatt-regensburg.de

Jugend-

Sizleri bekliyoruz.

Gefördert durch das

Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel. (0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55
E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Mitglied im Diakonischen Werk
Bayern e. V

Mitglied in der

www.jmd-jugendwerkstatt-regensburg.de

Genç göçmenler için hizmet nedir?





 Yeni göç eden gençler

Yedek entegrasyon teklifleri
saĝlamak ve organize etmek
 Okul dışı tedbirler
 Yabancılar ve yerliler için buluşma
imkanları

 Çocuklar, gençler, genç büyükler, 12 ile
27 arası yaşlarındaki, tabii göçmen olanlar
 Resmi daire bürolarında, okullarda,
kuruluşlarda, dini cemaatlarda,
derneklerde ve benzer yerlerde çalışanlar



Öteki kuruluşlara iletmek
 Entegrasyon kursları, çocuklar ve
gençler için danışmalar, özel hizmetler

Bizim görevlerimiz ne?


Geniş biçimde entegrasyon yardımı
Danışma, tüm entegrasyon sorularda şahsi
refakat, kişisel entegrasyon planları, Case
Management, mesela
 Meslek arama bulmada
 Paramsal gelir saĝlamada
 Özel isteklerde ve benzerlerde yardımcı
oluyoruz.
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Yardım imkanlarını gerçekleştirmede,
ihtiyaca göre en uygun yollara
başvurmakda, mesela dil kursları, mesleĝe
ilk adım hazırlıkları, okul ve benzerleri.

JMD`nin çalışanları genç göçmenlere yardım
ediyorlar. Mesela identiklikte, yöneltimde ve
hayat düzeni kurmakta/ hayat planını yeni bir
toplumda organize etmekde.

Bize kimler geliyor?

Entegrasyonda yönetim ve refakat



Tahsil ile ilgili yardımlar, proje ve
gurup çalışmaları
 Tahsil ve okul sisteminde destek
 Bilgisayar
 Ek olarak mesleĝe hazırlık seminerleri
(mesela: talep´e hazırlık)
 Mesleĝe göre almanca dil kursları
 Veliler ile çalışmalar.

Deĝişik medeniyetlere açılmakda
ilk adımı
attırmak ve refakat etmek, mesela
sosyal büroların, iş hayatı ve halk işleri ile
ilgilenenlerin, enterkültürel çalışmalar



Başka kuruluşlar ile baĝlantılı
çalışmalar
 Bölgesel yeni entegrasyon programları
hazırlamakda
 Fahri vazifeleri desteklemek
 Yardım edebilenlerin arasında bir
baĝlantı kurmak
Regensburg´daki e. Jugendwerkstatt e.V.´ın
JMD bölümü entegrasyon ile ilgili tüm sorular
için açık. Aĝırlık verdiĝimiz konular:
 Danışma
 Iş hayatına hazırlık
 Tahsil
 Meslek okulları
 Meşguliyet
Iş ve işçi arama bürosu ile beraber çalışıyoruz
ve şunları teklif ediyoruz:
 Refakat, Danışma, meslek ve okul ile
ilgili yardım imkanları
 Meslek yapma planları
 Iş ve meslek arama bulma
 Deĝisik okul ve meşguliyet
programlarına katılmak isteyenlere
aracılık yapıyoruz

